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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 وهل ینفعنا في الدلیل ؟هل یراجع الشرح الممتع على ما ندرسه �الجامعةهذا �سأل �قول: 
  والتعلیل أم الكافي؟

 ثم ختم ،الكافي للموفق ابن قدامة ثالث �تب السلسلة المبار�ة �عد العمدة والمقنع وضع الكافي
شرح لعنایته �الدلیل، یذ�ر الروا�ات �أدلتها لكن ال ؛�المغني، وهو �تاب من أنفع الكتب الفقهیة

ا لطالب العلم، ،وفیه تحر�رات لكثیر من المسائل ،الممتع على اسمه ممتع وماتع  فهو نافع جد�
وللمقنع ولدلیل للعمدة، وللزاد  او�صلح أن ُ�قرأ هذا الكتاب مع جمیع �تب الفقه، �صلح شرحً 

 -رحمة هللا علیه-لجمیع المتون، فُیقرأ معها، وفیه فوائد عظیمة، للشیخ  ا�صلح شرحً  ،الطالب
تدر�س تختلف عن طر�قة �ثیر من الشیوخ، الشیخ ُ�عنى بدرسه و�حضر والتعلیم الطر�قته في 

یخ ثم یلقیه إلقاء من هضم المادة؛ ألنك تسمع �عض الدروس قد ُیراَجع الش ،الدرس تحضیًرا جیًدا
لكن ما یهتم مثل اهتمام الشیخ؛ ألن  ،یهتم �ه ،وتكون له عنا�ة ،علیها شيء من المراجع

التصو�ر الدقیق ناتج عن تصور دقیق، و�عض الشیوخ إذا دّرس أو �تب فإنما هو صورة لما 
 لما قرأ وراجع وحّضر المتن الذي اقد �كون فاهمً  ،تبه المتقدمون كتبه المتقدمون، صورة لما �

  .لكنه �كرر عبارات المتقدمین ،�شرحه
لكن مع ذلك طالب العلم مع حاجته إلى أسالیب  ،علمالوهذا �حد ذاته طیب ُیر�ى علیه طالب 

إلى المتقدمین �حتاج إلى توضیح هذه األسالیب، �حتاج إلى توضیح هذه األسالیب و�حتاج 
 .ستنباطلتتولد لد�ه الملكة الفقهیة، والقدرة على اال ؛اإلكثار من ضرب األمثلة، واألشباه والنظائر

ذلل هذا الكتاب، وفیه �عض المسائل التي أشكلت على �ثیر من  -رحمة هللا علیه-فالشیخ  
، �طر�قته -هرحمة هللا علی-في الشروح والحواشي حّلها الشیخ  ولم �جدوا لها حال�  ،طالب العلم

فینتفع منه طالب العلم على جمیع المستو�ات، حتى الطالب غیر المتخصص في العلم الشرعي 
لم ألنك تقرأ الكتاب تقرأ للشیخ �أنك تسمع الشیخ یتكلم، �أن الشیخ یتك ؛�ستفید من هذا الكتاب

لعلم أن ألن هذه الكتب ُمفرغة من أشرطٍة تشتمل على �الم الشیخ، فوصیتي لطالب ا ؛أمامك
تصو�ر المسائل  ،ینتفعوا �كتب الشیخ؛ ألن أسلو�ه وطر�قته مع الوضوح التام في التصو�ر

نة واإلجماع والقیاس، �عنى بذلك عنا�ة فائقالوالعنا�ة ببیان مآخذها من األدلة   ة.كتاب والسُّ
 و�ضغط دروس ،؟ �ل یوم له درساكل یوم درسً لهل من المنهجیة أن �جعل طالب العلم  �قول:

  المسجد مع الجامعة؟
؟ �عني غیر دروس المسجد مع الجامعة؟ ألنه قال في النها�ة: اكیف �جعل له �ل یوم درسً 

و�ضغط دروس المسجد مع الجامعة، السؤال غیر واضح، إن أمكن توضیحه أجبنا علیه. واضح 
  لكم السؤال؟
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رس و�ضغط دروس المسجد مع هل من المنهجیة أن �جعل طالب العلم �ل یوم له د�قول:  
 الجامعة؟
 طالب:...

 دروس المسجد مع الجامعة؟ ومانعم، طیب دروس المسجد 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ...طیب، و�ل یوم درس غیرها
 طالب:...

ووضح جید، هذا  امن الفنون؟ ما أدري. على �ل حال إذا �ان موجودً  ا�عني �ل یوم یدرس فن� 
  هل من لقاء توضح فیه �یفیة دراسة �تب الجامعة فقط؟ �قول:

له  هج خاضعة لألساتذة، واألساتذة �لكتب الجامعة تتغیر، والمقررات تتبدل، واألساتذة المنا
�عني على وقتنا �انت الدراسة في الجامعة مر�زة، الدراسة  ،منهجه وطر�قته. فاختلفت األحوال

تسعة أشهر متواصلة، ما فیها إجازات، وستة أ�ام في األسبوع حتى الخمیس فیه دراسة، 
ر فإذا �الطالب معه مجلد �امل من فتح القدیر �له م ،والمحاضرة ساعة �املة، فإذا انتهت السنة

ومجلد �امل من أوضح  ،مجلد �امل من سبل السالمومجلد �امل من الروض المر�ع، و  ،علیه
�عني من أنفع الكتب التي درسناها في  ،وهكذا، مع علوم أخرى ال ذ�ر لها اآلن ،المسالك

 درستوها �ا شیخ محمد؟ ،الجامعة وهي ال توجد اآلن مقدمة ابن خلدون، انقرضت من أزمان
 طالب:...

 حتى على وقتكم؟ یبدو �عدنا انتهت.
 طالب:...

 ة.ئأر�عماو لظاهر، تخرجت سبعة وتسعین ال ال، أنتم �عدنا �سنتین ا
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

والعلوم األخرى �لها موجودة، لكن ال أثر لها على العلم  ،علم االجتماع وعلم النفس موجود
لكن الخلل الذي دخل التعلیم فیما �عد هو التفتیت هو  ،العلم الشرعي نصیبه وافر ،الشرعي

ومن آخرها أشیاء، و�ثرة الطالب الذین  ،و�ذهب من أول المحاضرة شيء ،تیت إجازاتالتف
فإذا انتهى الفصل فإذا معهم  ،والطالب الذین �ستأذنون هذا �شوشون على الدرس ،یتخلفون 

 ن صفحة، ما تبني طالب علم.و ن أو أر�عو مذ�رة ثالث
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ك نرجو ذل ؟لتبین فیه �یفیة دراسة متونها ؛وهل من لقاء لطالب الجامعة اإلسالمیة �قول:
  قر�ًبا؟

ن مع أنهم قد یتثاقلو  ،لكن نحتاج إلى أن نطلع إلى الخطة �املة ،لنا لقاءات مرتبة في الجامعة
 وقد �قال �الم ُ�ظن أنه ،مثل هذا؛ ألن األساتذة لهم الحر�ة المطلقة في �یفیة تطبیق المنهج

 إن شاء هللا تعالى. ،إشكالا عندنا لكن لو طلب هذا م ،ونهمؤ تدخل في ش
دئ وقد ر�یتمونا على أن المبت ،ماذا �فعل من دخل الجامعة ولیس معه شيء من النحو �قول:

  ال یبدأ إال �المختصر وألفیة ابن مالك من المطوالت؟
ه قد �كون نوع من العبث أن یبدأ الطالب المبتدئ �كتب المتقدمین، المنتهین، هذا �شق علی ،نعم

مشقة عظیمة أن یبدأ �ألفیة ابن مالك من أول األمر، وما عنده أساس یبني علیه و�عتمد علیه، 
نا في هذه الجادة عند ،یبدأ �اآلجرومیة، ثم القطر، ثم األلفیة ئالمبتدالجادة على أن طالب العلم 

وهذان الكتا�ان من  ،بالدنا، وهناك بلدان أخرى لها عنا�ة �كافیة ابن الحاجب وملحة الحر�ري 
ا �عني ال �شكل فیها شيء على طالب  ،أنفع الكتب لطالب العلم، وهي مخدومة خدمة طیبة جد�

 ا منه.مشى ودرج علیه أهل العلم وأفادو  ،لكن إن ابتدأ �اآلجرومیة فهي متن متین مبارك ،العلم
وما الفرق بینه و�ین التوسل �أسماء هللا  ،أرجو توضیح عدم جواز دعاء الصفة �قول:

 وصفاته؟
ا أوًال    تهذا إذا �اندعاء الصفة الذي ذ�ر شیخ اإلسالم اإلجماع على أن شأنه خطیر جد�

ى لكنه في حقیقة األمر أن المناد ،الصفة لذاتها، وقد �كون األسلوب في الظاهر أنه نداء للصفة
لى ع�ما لو قلت: �ا لعنة هللا  ،�ا رحمة هللا على فالن ،ُمقدر إذا قلت: �ا رحمة هللا على فالن

ین و�ا قوم لعنة هللا على فالن؛ ألن السیاق یب ،�أنك تقول: �ا قومي رحمة هللا على فالن ،فالن
و�ذا  ،دیرال بد من التقف �مكن أن یتجه إلیه النداء المراد، والعلماء یبینون أنه إذا �ان المنادى ال

اللهم إني أسألك �أسمائك  ،-جل وعال-أردت أن تتوسل �أسماء هللا وصفاته فأنت تدعو هللا 
لكن إذا �نت  ،ال مانع، توسل �األسماء الحسنى والصفات ال شيء فیه ،الحسنى وصفاتك العال

وهذا  ،-جل وعال-فقد دعوت غیر هللا  -جل وعال- تدعو هذه الصفة متصوًرا انفكاكها عن هللا
 إن دعاء الصفة نوع من الشرك. :قصد حینما �قالالذي �ُ 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 �عني هل هناك فرق بین االستغاثة والدعاء؟

 طالب:...
  فهل ترى جواز التصو�ر؟ ،الجرائد ىحدإوجدت لك صورة في  السؤال جاء مراًرا �قول:
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 فإذا وجدوا صورة في مناسبة ما ،لكنهم یتحینون الفرص ،وال أرضى بهذا التصو�ر ،جوازهال أرى 
ني راٍض بهذا، والقول ما ألكن هذا ال �عني  ،وضعوها في الجرائد ،وال شعرت بها ،رضیت بها

 .ن التصو�ر حرام �جمیع صوره وأشكاله وآالتهإ :زلت أكرر وأقول
أو  هل ال بد أن تكون المفسدة متحققةً  ،قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح �قول: 

  �كفي احتمالها؟ مثاله شخص �طبق سنة االحتكال؟
 .لعلها االكتحال

 طالب:...
 :فذ�ر هذه القاعدة وقال ؟ما هو الدلیل :ألنك تسبب فتنة، فقال ؛ال تضع :فقال له شخص
�حیث �فتنن �ه النساء، اآلن هذه  ،فسكت اآلخر، �عني هو یتجمل �االكتحال ،المفسدة محتملة

المفسدة مغمورة  القاعدة �عني مسلمة عند أهل العلم، لكن هل هي على إطالقها؟ طیب إذا �انت
 ؟في جانب المصلحة

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
محضة فكذلك، إذا �انت و�ن �انت المفسدة  ،إشكالنعم. إذا �انت المصلحة محضة فهذا ال 

ا وصله هللا، ومن قطع المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة فالحكم للراجح، اآلن من وصل صف� 
ال؟ إذا تقدمت من أم ا قطعه هللا، فوصل الصّف مصلحة، وقطع الصف مفسدة، صح صف� 

 اوحققت المصلحة، وقطعت صف�  االصف الثاني إلى األول وجدت فرجة وتقدمت وصلت صف� 
  فهل تستمر في مكانك أو تِصل؟ ،وحققت المفسدة

 طالب:...
 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

 طالب:....
وما �ان من  ،لكن قطعت فوجدت مفسدة ،أنت قطعت وصلت صح مصلحة ،على �ل حال

نقص ففي الصف المؤخر، ال �منع أن �كون النقص في الصف المؤخر، نأتي إلى المثال الذي 
�ما أن  ،فال ُ�فعل ،�حیث �فتتن �ه ،االكتحال االكتحال نعم إذا �ان �سبب مفسدةذ�ره وهو 

نَّة في إطالته الى تعرضي هللا -فإذا �ان �سبب فتنة فإنه ُ�حلق، �ما فعل عمر  ،الشعر الذي السُّ
 .-عنه

 طالب:...
أیهما أولى؟  ،لكنها ُمحققة ،وقوع المفسدة المتحققة مفسدة عظمى مظنونة، ومفسدة دونها �كثیر

م؟ وهذه  ولین إذا نوقش عن إقرار عمل مخالف ؤ عملیة یتذرع بها �ثیر من المسمسألة أیهما المقدَّ
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لكنها  ،نرتكب مفسدة صحیح ،نحن ندفع مفسدة عظمى ،أنتم ما تدرون  :فیما ُولي علیه قال
والمفسدة التي درأها  ،لكن هذه المفسدة التي ارتكبها محققة ،مفسدة خفیفة و�سیرة �النسبة لما درأناه

وخرق السفینة وفیها العدد  ،لكنه ُمحقق ،مظنونة، وفي قصة موسى مع الخضر قتل شخص واحد
من  ،وخرق السفینة إمًرا ،أیهما أشد؟ قتل الغالم نكًرا ،هذا مظنون  ،لتغرق أهلها ،الكثیر من الناس

وهذا  ،و�ن �ان مظنوًنا ،برن خرق السفینة أعظم؛ ألنه یترتب علیه ضرر أكإأهل العلم من قال: 
فدّل على  ،»وهذه أشد«لكن في الحدیث الصحیح لما قتل الغالم قال:  ،�صلح حجة لما �قولون 

و�ن �انت أعظم منها، و�بقى أن الظن یتفاوت  ،أن المفسدة المحققة أشد من المفسدة المظنونة
ن یتفاوت، و�بقى أن �عض المفاسد التي تغتفر في جانب المصالح الكبرى أمر مقرر في ظال

 ینظر إلیها �حسبها.مسألة الشرع، فكل 
وض المتون الجامعة الزاد الذي الر  ،همة على حفظ المتون الجامعة -وهلل الحمد-عندي  �قول:

ر�ة و�ة، هذه المتون التي والتدمشرحه، و�لوغ المرام الذي السبل شرحه، وألفیة ابن مالك، والطحا
و�ذا راجع  ،وروضة الناظر، هذه إذا حفظها طالب العلم �ستفید فائدة عظیمة ،وغیرها من المتون 

 علیها الشروح وحضر الدروس ال شك أنه یتأهل.
 فكیف أجمع بینها مع �ثرة هذه ،على حفظ المتون الجامعة -وهلل الحمد-عندي همة  �قول:

  و�یف أحفظ النثر؟ ؟وهل طر�قة حفظ النثر �الفقه والعقیدة �حفظ الشعر ؟المتون 
ن الطر�قة التي رددناها في مناسبات �ثیرة في �الم الشیخ عبد القادر بن بدرا ؟كیف أحفظ النثر

 األقران في السن والحفظ ،في المدخل �قول: إننا نجتمع مع �عض اإلخوة مع الزمالء المتشابهین
 ،ثم �عد ذلك یتصدى �ل واحد منهم لشرحه قبل قراءة الشرح ،ون على قراءة المتنیتوافر  ،والفهم

ونصحح ما  ،قبل قراءة الشرح، ثم نجتمع لقراءة الشرح المقرر المؤلف من ِقبل �عض أهل العلم
ثم نذهب إلى  ،نصحح ما عندنا من أخطاء، ثم نقرأ علیه ما ُ�تب من حواشٍ  ،عندنا من أخطاء

ده ما زاد على ما فعلنا، هذه طر�قة لمراجعة الدروس وتحضیر الدروس طیبة، لنأخذ عن ؛الشیخ
 .ونافعة

�قرر القدر  ،ذ�ر أنه �حفظ القدر المناسب للحافظة ،وذ�ر في تعلیم المتعلِّم طر�قة التعلم 
فمنهم من ال �ستطیع حفظ سطر في الیوم، ومنهم من  ،والناس یتفاوتون  ،المناسب للحافظة

وذلك فضل هللا یؤتیه من �شاء، إذا قررت  ،صفحة �املة أو الصفحتین أو الثالث�ستطیع حفظ ال
وتعین  ،ألن الكتا�ة ُترسخ ؛القدر المناسب لحافظتك فإنك تكرره حتى تحفظه، وال مانع من �تابته

ثم جئت في الیوم الثاني لتحفظ نصیب الیوم  ،فإذا أتممت حفظه في هذا الیوم ،على الحفظ
إن �ان حفظه علیك �سیًرا فأنت  ،ألنك اختبرت حافظتك ؛حفظته أو أكثر أو أقل الثاني �قدر ما

تز�د، و�ن �ان حفظه شاًقا علیك فأنت تنقص منه؛ ألن العلم إنما یؤخذ �التدر�ج، ُتراجع أو تكرر 
ما حفظته �األمس خمس مرات، ثم تشرع في حفظ نصیب الیوم الجدید، فإذا حفظته ثم جئت في 
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، والیوم تكرره �م؟ اس �م؟ خمسً �ررته أم ،الیوم الثالث تكرر محفوظ الیوم األول أر�ع مرات
وتكرر نصیب  ،، وفي الیوم الرا�ع تحفظ النصیب المقرراومحفوظ الیوم الثاني تكرره خمسً  ا،أر�عً 

 .وهكذا ،الیوم األول ثالث مرات، والثاني أر�ع مرات، والثالث خمس مرات
ص مضمون نصیب الیوم األول خال ،في الیوم الخامس ما تحتاج إلى تكرار النصیب األول 

اآلن على هذه الطر�قة، في الیوم السادس ما تحتاج أن تراجع نصیب الیوم الثاني، والسا�ع 
 .وهكذا

 إنها مجر�ة ونافعة، وعلى �ل حال واضح أنها نافعة. :هذه طر�قة �قول 
و�شیر  ،هل األولى أن یثبت إسناد وطرف الحدیث المحذوف ،من �ختصر الصحیحین �قول:

  أم �حذف المكرر ولو من راٍو آخر وال �شیر إلیه؟ ،إلى رقم ما أثبته
من أجل أن �حفظه، تقر�ب األصل بنصف  ؛االختصار المراد منه تقر�ب األصل لطالب العلم

فإذا جئنا إلى البخاري مثًال  ،حجمه بثلث حجمه، بر�ع حجمه، من أجل أن �حفظه الطالب
ألن المختصرات ال تحتمل ذ�ر األسانید، وأ�ًضا هي أسانید  ؛فاختصاره �كون �حذف األسانید

ومن احتاج إلى األسانید في المختصرات فلیقرأ في األصل مباشرة،  ،مضمونة جازت القنطرة
�حذف األسانید، و�حذف المكرر، المكرر االصطالحي غیر المكرر العرفي عند المختصِر�ن، 

والثاني عن صحابي  ،حد أحدهما عن صحابيالمكرر االصطالحي إذا وجدت حدیثین بلفظ وا
هذا حدیث آخر، فال �سوغ  ،ألن هذا حدیث آخر ؛آخر ال تحذف على طر�قة أهل االصطالح

لك حذفه، لكن على طر�قة المختصر�ن الذین تعارفوا على المختصرات أو االختصار اختصار 
ألن الهدف  ؛لصحابيولو اختلف ا ،و�تبهم موجودة تشهد �أنهم �حذفون مكرر المتن ،الكتب

وال فرق بین أن �كون اللفظ من روا�ة أبي هر�رة أو من روا�ة ابن  ،عندهم أن �حفظ الكتاب
ولذا  .فال �عنیهم أن �ختلف الصحابي أو یتحد ا،ما دام السند محذوفً  ،عمر، ال �عنیهم هذا

 .األلفین تجدون في مختصرات البخاري ال تز�د على ألفي حدیث، مثل التجر�د ال یز�د على
ن اأحادیث البخاري من غیر تكرار ألف ،أن البخاري  -رحمه هللا-لكن الذي قرره ابن حجر 

ن، خمسمائة حدیث ماذا صنع بها المختِصر؟ ألن ابن حجر یثبتها على أنها اوخمسمائة وحدیث
 و�ذلك المختصرون  ،�ها مختلف، والز�یدي ما یهمهو الكن ر  ،و�ن �انت ألفاظها موجودة ،أحادیث

هم ینظرون إلى المتن إلى  ،ال یهمهم أن �كون الحدیث من صحابي من حدیث فالن أو فالن
 .اللفظ النبوي، فنجد هذا الفارق �ما �قرب من خمسمائة حدیث سببه هذا، هذا سببه

إن مختصر الز�یدي فیه خلل ترك خمسمائة حدیث، ابن حجر �قول من غیر تكرار  :ال �قال 
نقول: ال، هو على شرطه، و�ذلك  ،حدیث ان، والذي في الز�یدي ألفان وخمسمائة وحدیثاألف

معنى االختصار؟ اختصار �حذف المكرر  ما هالمختصرون اآلخرون �لهم على هذا؛ ألن
 .�هو استغنى عنه ولو اختلف ر ستغنى عنه، ومكرر اللفظي �ُ واالقتصار على ما ال �ُ 
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لیه عصلى هللا -من المظنونة ترك النبي  أال �شكل على قولنا: المفسدة المتحققة أشد �قول: 
  وهي مظنونة؟ ،للخوف من ارتداد قر�ش ؛هدم الكعبة وهي محققة -وسلم

حة هذا مثل ما قلنا في الموازنة بین المفاسد، الموازنة بین المصالح والمفاسد، إذا �انت المصل
نة ن ال بد منه، والمواز هذه ال شك أن التواز  ،ولو �انت المفسدة مظنونة ،أقل �كثیر من المفسدة

 نإ :وفي مقابل ذلك مفسدة، إال ما ندر، وقلنا ،و�ال ما من عمٍل إال و�ترتب على تحقیقه مصلحة
وهي أنه یؤدي هذا الر�ن العظیم مع جماعة  ،الذي �غلق محله للصالة �حقق مصلحة عظمى

 و�رجعون، لكن هذه مفسدة الن ئالز�ا ئالمسلمین، لكن إغالقه للمحل ما یترتب علیه مفسدة؟ �جی
 غیر ملتفت إلیها. ،�أنها غیر موجودة ،قیمة لها في الشرع، �عني ال شيء

 طالب:...
 ؟ماذافي 

 طالب:...
 نعم. ن �عني هو نظر إلى أنهم قد ال یرتدون. قد ال یرتدو 

  أفضل طبعة للكافي الموجودة اآلن؟ ما �قول: 
ثم صورت  ،مجلدات ةمطبوع قد�م في ثالث ،اإلسالمیةأنا اعتمادي في الكافي على طبعة المكتبة 

في أر�عة مجلدات ُخففت الصفحات، ثم طبع طبعات ثانیة منها ما أشرف علیه الد�تور عبد هللا 
 طبعة ثانیة بیروتیة ما أدري. هالتر�ي وهذه ما رجعت إلیها، فی

 طالب:...
 .طبعة بیروتیة، ما أذ�ر هذا اآلن

لبس  -معلیه الصالة والسال-النبي  جال، ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ما لبس الخاتم للر  �قول: 
نة فمن أهل العلم من یرى أنه سُ  ،إن فارس ال �قرؤون إال ما �ان مختوًما :الخاتم �عد أن قیل له

ل ، ومنهم من یراه ُسنة �النسبة لمن �ان في حال مث-علیه الصالة والسالم-اقتداًء �ه  ؛مطلًقا
 ، لمن �حتاجه للتوثیق، وأما من عداهم فیبقى على اإل�احة.-الصالة والسالم علیه-حال النبي 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
 إنه ما استعمله للختم فقط. :�عني تقول
 طالب:...

 .ین �ضعه؟ �عني لحفظه �ضعه في أصبعه و�ختم �ه إذا احتاجهألكن مع ذلك نعم، 
ق �تاب عمدة األحكام نظر الفر�ابي من أن صاحب العمدة �قول:   أشكل علّي ما ذ�ره ُمحقِّ

ثبتة قد یوجد في ألفاظها وأن األحادیث الم ،اعتمد على الجمع بین الصحیحین للحمیدي
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أو یرجع إلى األصول  ،فهل �حفظ طالب العلم العمدة مع ما قیل ،عما في الصحیحین اختالف
  في الصحیحین لیحفظ منها؟
 �عني مثل البیهقي، ال �عتمد على األصول، وابن األثیر في جامع ،هذا القول قیل في �تب �ثیرة

ومع ذلك إذا عرضت حفظ �تاٍب  ،ألنه �سرت لهم ؛األصول �أخذ من الجمع بین الصحیحین
ثم �عد ذلك أثناء حفظك تراجع األصول  �صوا�ه وخطئه، احفظه �له، ،فاحفظه �ُعَجره و�َجره

وتعرف الصواب في هذا اللفظ، وتحفظ التخر�ج، ولو أخطأ  ،وتعرف لفظ المتن الذي تحفظه
سائي �عني لما تحفظ البلوغ و�عزوه الحافظ للنسائي وهو في الترمذي مثًال ولیس في الن ،الُمخرِّج

واب، وأصل هذا خالف أهل العلم في �ما وضعه مؤلفه، ثم تبین الص :تقول وأنت تقرأ الكتاب
�ت ،تقرأ �ما وضع :روا�ة الخطأ في الكتب، منهم من �قول �ت تقرأ ُتثِبت �ما ُروِّ تبین و  ،�ما ُروِّ

لكن هذا قول ال شك أنه مرجوح؛ ألنك  ،تهجم على الكتاب وتصححه :ومنهم من �قول ،الصواب
قیقة صواب، اتر�ه �ما هو؛ ألن ما وهو في الح ه خطأً ترا  ،قد تهجم على شخص تراه على شيء

 .الح لك صوا�ه قد یلوح لغیرك
ن �ذا ثم یتبی ،ثم �قول: والذي في األصل اوتصو�بً  او�ثیًرا ما نجد في الكتب المحققة تصحیحً  

أن الذي في األصل هو الصحیح المتعیِّن، فكون طالب العلم أو من یتصدى لتحقیق وله �تب 
مسلك غیر مرضي، نأتي إلى ما و هذا منهج  ،یهجم على �تب أهل العلم و�صحح و�عدل �قلمه

إذا وجدت في �تاب آ�ة فیها خطأ  ،-جل وعال-تحققنا خطأه هذا حاشا ما في �الم هللا 
فإذا �اللفظ  ،و�م من شخص قرأ في الكتب وعّدل ،لكن إذا وجدت في �تابها مباشرة، تصحح

 الُمعدل جاء في روا�ة أخرى ما اطلع علیها.
 .لعلنا نكتفي بهذا 
 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ  
  


